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22/2016. sz. jegyzőkönyv 

 

Készült: az Alsózsolcai Polgármesteri Hivatalban megtartott rendkívüli képviselő-testületi 

ülésről, mely 2016. december 5-én 09 óra 00 perckor  kezdődött. 

 

Jelen vannak: Szilágyi László polgármester, Brünner István alpolgármester, Demkó Dóra 

alpolgármester, Fodor Ákos, Kurucz Attiláné, Ráki István és Szabó László képviselő-testületi 

tagok (a jelenlévő képviselők száma 6 fő), Marcsikné Orosz Emese jegyző 

 

Az ülésről távolmaradását jelentette be Dr. Mádai Ákos, Zsiros Sándor Józsefné  és Dr. 

Majoros Géza képviselő-testületi tagok 

 

Az ülésre meghívót kapott: Csöbör Katalin országgyűlési képviselő, Nagyné Tóth Zita 

Herman Ottó Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola intézményvezető, Fazekasné 

Baksi Piroska Fekete István Óvoda és Bölcsőde vezető, Oroszné Verba Julianna Alsózsolcai 

Gondozási Központ vezető, Lengyel-Béres Klára Közösségi Ház és Könyvtár megbízott 

vezető, Takácsné Szabó Zsuzsanna Alsózsolcai  2. sz. Óvoda vezető, Fenyő Márk Alsózsolcai 

Városüzemeltetés vezető,  Horváth Henrik Roma Nemzetiségi Önkormányzat elnöke, Észak-

Magyarország Szerkesztősége, Blende Info, Felsőzsolcai Rendőrőrs vezetője, a képviselő-

testület bizottságainak külsős tagjai,  

 

Meghívottként jelen vannak:  Fazekasné Baksi Piroska a Fekete István Óvoda és Bölcsőde 

vezetője, Takácsné Szabó Zsuzsanna, a 2. Sz. Óvoda vezetője 

 

Érdeklődőként jelen van:   Mike Martin, Alsózsolcai Közösségi Sport Club elnöke 

 

A jelentéti ív a jegyzőkönyv  2. számú mellékletét képezi. 

 

Szilágyi László polgármester: köszöntötte a képviselő-testületi tagokat és a megjelenteket.  

Megállapította, hogy  az ülés  6  fő jelenlétével határozatképes, azt megnyitotta. Elmondta, 

hogy a Városfejlesztési és Pénzügyi Bizottság határozatképtelen volt, ezáltal a  napirendi 

pontokat nem tárgyalta.  

 

Szabó László képviselő-testületi tag: javasolta, hogy a napirendi pontok közé, a testület 

vegye fel az Alsózsolca, Tanács úton lévő eladás alatt lévő ingatlan ügyét, hogy december 7-

én be tudják nyújtani a pályázatot. 

 

Szilágyi László polgármester: elmondta, hogy a Képviselő-testületnek szándékában áll a 

Tanács úti 890/4. hrsz-ú ingatlan egy részének a megvásárlása, melyre vonatkozóan már 

döntés is született. 

 

Marcsikné Orosz Emese jegyző: elmondta,  hogy a testület részéről már volt egy döntés, 

szándéknyilatkozat a fentiekre vonatkozóan, mely szerint az önkormányzat meg kívánja 

vásárolni a Tanács úti ingatlant.  

 

Szilágyi László polgármester: kérte a testületi tagokat, döntsenek arra vonatkozóan, hogy a 

Tanács utcai ingatlannal  kapcsolatos beszámolót meghallgatják,   felveszik a napirendi 

pontok közé és döntsenek arról, hogy a Pénzügyi és Városfejlesztési Bizottság 

határozatképtelensége miatt nem tárgyalt pénzügyi témájú napirendi pontokról tárgyal és  

dönt a képviselő-testület.   

http://www2.alsozsolca.hu/letoltes/ktjkv/20161205/2.pdf
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A szavazásban a képviselő-testület jelenlévő 6 tagja vett részt. 

A testület   6  igen szavazattal az alábbi határozatot hozta: 

 

Alsózsolca Város Önkormányzat Képviselő-testületének 

189/2016. (XII.05.) Kt. határozata  Pénzügyi és 

Városfejlesztési Bizottság határozatképtelenség miatt 

nem tárgyalt napirendi pontokkal kapcsolatos 

előterjesztések tárgyalása és döntése, valamint 9. 

napirendi pont felvétele 

 

Alsózsolca Város Önkormányzat Képviselő-testülete úgy 

döntött, hogy a Pénzügyi és Városfejlesztési Bizottság 

határozatképtelenség miatt nem tárgyalt 1, 2, 3, 4, 5, 6  és 7.   

napirendi pontokat a képviselő-testület tárgyalja. 

A testület döntése szerint 9. napirendi pontként a Tanács úti 

890/4. hrsz-ú ingatlannal kapcsolatos tájékoztatót 

meghallgatják. 

 

Felelős: polgármester 

Határidő: azonnal 

 

Szilágyi László polgármester: javasolta, hogy az elhangzott kiegészítésekkel tárgyaljanak a 

napirendi pontokról. 

 

A meghívó a jegyzőkönyv 1.  számú mellékletét képezi. 

 

A szavazásban a képviselő-testület jelenlévő 6 tagja vett részt. 

A testület 6  igen szavazattal elfogadta az ülés napirendjét az alábbiak szerint: 

N a p i r e n d : 

1./ Alsózsolca Város Helyi Építési Szabályzatának jogharmonizációja és módosítása egy     

     gazdasági területi övezet vonatkozásában 

     Előadó: polgármester 

 

2./ A kiadások készpénzben történő teljesítésének szabályairól szóló önkormányzati rendelet  

     megalkotása 

     Előadó: polgármester 
 

3./ Nehéz körülmények között végzett munkáért járó pótlék 

     Előadó: polgármester 
 

4./ Szociális ellátásokról szóló rendelet 

     Előadó: polgármester 
 

5./ Onga és Társult Települések Szociális és Gyermekjóléti Társulása – Társulási Megállapodás   

     módosítása 

     Előadó: polgármester 
 

6./ A temetőkről és a temetkezésről szóló rendelet módosítása  

http://www2.alsozsolca.hu/letoltes/ktjkv/20161205/1.pdf


 

 

 3  

     Előadó: jegyző 

 

7./ A gyermekvédelem helyi rendszeréről rendelet 

     Előadó: jegyző 

 

8./ Testvértelepülési megállapodások időtartamának meghosszabbítása 

     Előadó: polgármester 

 

9./ Tanács úti 890/4. hrsz-ú ingatlannal kapcsolatos tájékoztató 
     Előadó: polgármester 

 

 

1./ Alsózsolca Város Helyi Építési Szabályzatának jogharmonizációja és  

     módosítása egy gazdasági területi övezet vonatkozásában 

 

Az előterjesztés a jegyzőkönyv 3. számú mellékletét képezi. 

 

Szilágyi László polgármester: a helyi építési szabályzatról szóló önkormányzati rendelettel 

kapcsolatban a képviselő-testület korábban annak változatlan tartalom melletti 

jogharmonizációjáról döntött. A rendelet-tervezet előkészítésének és elfogadásának határideje 

2016. december 31. napjában került meghatározásra. A rendelet módosítás tervezetének 

elkészültével egyidőben egyedi kérelem érkezett az önkormányzathoz az SW Umwelttechnik 

Magyarország Kft. részéről. A társaság új beruházás megvalósítását jelentette be, jelezve 

egyúttal, hogy az alkalmazni kívánt gyártási technológia szükségessé teszi a 20 méter 

épületmagasságot az ipari területen. A jelenleg hatályos építési szabályzatban a megengedett 

épületmagasság 9 méter. A társaság kérte, hogy az önkormányzat a fentieknek megfelelően 

módosítsa a rendezési tervet. A képviselő-testületnek tehát szükséges megtárgyalnia és 

döntenie az SW Umwelttechnik Magyarország Kft. módosítási kezdeményezésének a 

befogadásáról és az eljárás lefolytatásáról. Elmondta, hogy a helyi építési szabályzatot és a 

szabályozási tervet előzetesen, tájékoztatásként meg kell küldeni a kormányrendelet 9. 

mellékletben meghatározott államigazgatási szerveknek,  a partnerségi egyeztetés szabályai 

szerint az eljárásban érintett résztvevőknek.  Javasolta, hogy a képviselő-testület a hatályos 

Helyi Építési Szabályzat az SW Umwelttechnik Magyarország Kft. által kezdeményezett 

megváltoztatását, mely az adott gazdasági övezetben a maximális beépítési magasság 9 

méterről 20 méterre történő megnövelésére irányul, támogatólag fogadja be, miután a 

kezdeményezés a tervezett technológiai fejlesztés megvalósíthatóságát szolgálja és az a 

település érdekeivel nem ellentétes.   

 

Marcsikné Orosz Emese jegyző: az egyeztetések  lefolytatásával  az előterjesztés szerinti 

határidő tartható. 

 

Szilágyi László polgármester: kérte, hogy szavazzanak arról, Alsózsolca Város Helyi Építési 

Szabályzata SW Umwelttechnik Magyarország Kft. által kezdeményezett módosítási igényt  

befogadja, miután a kezdeményezés a tervezett technológiai fejlesztés megvalósíthatóságát 

szolgálja és az a település érdekeivel nem ellentétes. Kérte a támogatást, hogy a határozati 

javaslatban foglaltak szerint eljárhasson. 

 

A szavazásban a képviselő-testület jelenlévő 6 tagja vett részt. 

A testület   6  igen szavazattal az alábbi határozatot hozta: 

 

http://www2.alsozsolca.hu/letoltes/ktjkv/20161205/3.pdf
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Alsózsolca Város Önkormányzat Képviselő-

testületének 190/2016. (XII.05.) Kt. határozata 

Alsózsolca Város Önkormányzat Helyi Építési 

Szabályzatának  a módosításáról 

 

Alsózsolca Város Önkormányzat Képviselő-

testülete úgy döntött, hogy Alsózsolca Város 

Helyi Építési Szabályzata SW Umwelttechnik 

Magyarország Kft. (3571 Alsózsolca, Gyár u. 5.) 

által kezdeményezett módosítási igényt (mely az 

adott gazdasági övezetben a maximális beépítési 

magasság 9 méterről 20 méterre való 

megnövelésére irányul) befogadja, miután a 

kezdeményezés a tervezett technológiai 

fejlesztés megvalósíthatóságát szolgálja, és az a 

település érdekeivel nem ellentétes.  

 

Felhatalmazza a polgármestert, hogy  

1./ a módosítási eljárás lefolytatására 

vonatkozóan a településrendezési szerződést az 

önkormányzat képviseletében a módosítás 

kezdeményezőjével megkösse, melyben a 

kezdeményező vállalja a módosítási eljáráshoz 

kötődő településtervezési és főépítészi szakértői 

közreműködés költségeinek az önkormányzat 

részére történő megelőlegezését a beérkezett 

árajánlatok alapján. 

2./ a tervezési és véleményezési eljáráshoz 

lefolytatásához szükséges tervezői, illetve 

szakértői szerződéseket a feladat elvégzésére 

jogosult és arra árajánlatot adó vállalkozással 

megkösse. 

3./ a módosítási, véleményezési és jóváhagyási 

eljárását a 314/2012. (XI.8.) Korm. rendelet 

előírásai szerint bonyolítsa le. 

 

   Felelős:  polgármester 

   Határidő: azonnal, illetve 2017. március 31. 

 

Szilágyi László polgármester: kérte, hogy szavazzanak Alsózsolca Város Helyi Építési 

Szabályzat módosításához kapcsolódó véleményezési eljárás partnerségi szabályairól szóló 

határozati javaslatról az előterjesztés szerint. 

 

A szavazásban a képviselő-testület jelenlévő 6 tagja vett részt. 

A testület   6  igen szavazattal az alábbi határozatot hozta: 
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Alsózsolca Város Önkormányzat Képviselő-

testületének 191/2016. (XII.05.) Kt. határozata 

Alsózsolca Város Helyi Építési Szabályzata 

módosításához kapcsolódó véleményezési 

eljárás partnerségi szabályairól 

 

Alsózsolca Város Önkormányzat Képviselő-

testülete úgy döntött, hogy a tárgyi 

véleményezési eljárásba a 314/2012. (XI.8.) 

Korm. rendelet 9. melléklet szerinti 

államigazgatási szerveket vonja be, az 

egyeztetők körét tovább nem bővíti, partnerként 

- a módosítás kezdeményezőjén túl - a város 

lakosságát jelöli meg. 

 

A véleményezési eljárás során a beérkező 

javaslatokat és véleményeket elektronikus 

módon „*.pdf” formátumban kell nyilvántartani. 

Az el nem fogadott javaslatokat és véleményeket 

táblázatban kell összesíteni, elektronikus módon 

„*.pdf” formátumban kell nyilvántartani és a 

képviselő-testület által elfogadott indokolással 

kell ellátni. 

 

A településrendezési eszközök módosításának 

nyilvánosságára vonatkozóan a polgármesteri 

hivatal épületében, a helyben szokásos módon, a 

faliújságon történő kifüggesztéssel és a település 

honlapjára történő feltöltéssel kell biztosítani a 

lakosság tájékoztatására az alábbiak szerint: 

 a 314/2012. (XI.8.) Korm. rendelet 

41. § szerinti ún. egyszerűsített 

eljárás során a véleménykérő anyag 

dokumentumát legalább 8 naptári 

napra. 

 

A tájékoztatásról és a beérkezett észrevételekről, 

javaslatokról jegyzőkönyvet kell készíteni, és azt 

az előterjesztési anyaghoz kell csatolni. 

 

   Felelős:  polgármester 

   Határidő: azonnal, illetve 2017. március 31. 

 

Szilágyi László polgármester: kérte, hogy szavazzanak arról, hogy a Helyi Építési 

Szabályzat jogharmonizációja és a befogadott egyedi igény alapján történő rendelet 

módosítására egyidejűleg kerüljön sor. 

 

A szavazásban a képviselő-testület jelenlévő 6 tagja vett részt. 

A testület   6  igen szavazattal az alábbi határozatot hozta: 
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Alsózsolca Város Önkormányzat Képviselő-

testületének 192/2016. (XII.05.) Kt. határozata 

Alsózsolca Város Önkormányzat Helyi Építési 

Szabályzatának  a módosításáról 

 

Alsózsolca Város Önkormányzat képviselő-

testülete úgy döntött, hogy a Helyi Építési 

Szabályzat jogharmonizációja és a befogadott 

egyedi  igény alapján történő rendelet 

módosításra  egyidejűleg kerül sor.   

 

 Felelős: polgármester, jegyző 

 Határidő: azonnal, illetve 2017. március 31. 

 

 

2./ A kiadások készpénzben történő teljesítésének szabályairól szóló 

     önkormányzati rendelet megalkotása 

 

Az előterjesztés a jegyzőkönyv 4.  számú mellékletét képezi. 

 

Szilágyi László polgármester: az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 109. § 

(6) bekezdésben foglaltak alapján a helyi önkormányzat felhatalmazást kap, hogy rendeletben 

állapítsa meg a kiadások készpénzben történő teljesítésének eseteit. A felhatalmazás egyben 

kötelezettséget jelent az önkormányzatok, az önkormányzati feladat- és hatásköröket gyakorló 

képviselő-testületek számára. A rendeleti szabályozást, a kiadások készpénzben történő 

eseteinek meghatározását alapvetően az indokolja, hogy a készpénzben teljesíthető kiadások 

körét minimálisra szükséges korlátozni és a készpénzkímélő megoldások alkalmazását kell 

előnyben részesíteni. Az államháztartásról szóló törvény kimondja, hogy a bevételek 

beszedésekor, kiadások teljesítésekor lehetőség szerint készpénzkímélő fizetési módokat kell 

alkalmazni. A kiadások készpénzben történő teljesítésére csak jogszabályban szabályozott 

esetekben kerülhet sor. A fentiekről szóló rendelet-tervezet a képviselők részére kiküldésre 

került, mely tartalmazza, hogy mely esetekben lehet a kiadásokat készpénzben teljesíteni.  

 

Marcsikné Orosz Emese jegyző: elmondta, hogy a 2011. évi államháztartásról szóló törvény 

alapján szükséges a rendelet megalkotása, mivel erre vonatkozó szabályozással az 

önkormányzat eddig nem rendelkezett. 

 

Szilágyi László polgármester: kérte, hogy szavazzon a képviselő-testület a kiadások 

készpénzben történő teljesítésének szabályairól szóló önkormányzati rendelet-tervezetre 

vonatkozóan, úgy hogy a Pénzügyi és Városfejlesztési Bizottság nem véleményezte. 

 

A rendelet-tervezet a jegyzőkönyv 4/a.  számú mellékletét képezi. 

 

A szavazásban a képviselő-testület jelenlévő 6 tagja vett részt. 

 

Alsózsolca Város Képviselő-testülete 6 igen szavazattal elfogadta a 11/2016. (XII.05.) 

önkormányzati rendeletét a kiadások készpénzben történő teljesítésének szabályairól. 

 

Az elfogadott rendeletet a jegyzőkönyv 4/b.  számú melléklete tartalmazza. 
 

http://www2.alsozsolca.hu/letoltes/ktjkv/20161205/4.pdf
http://www2.alsozsolca.hu/letoltes/ktjkv/20161205/4a.pdf
http://www2.alsozsolca.hu/letoltes/ktjkv/20161205/4b.pdf
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3./ Nehéz körülmények között végzett munkáért járó pótlék 

 

Az előterjesztés a jegyzőkönyv 5.  számú mellékletét képezi. 

 

Szilágyi László polgármester: elmondta, hogy Alsózsolca Város Önkormányzat 

fenntartásában lévő óvodák vonatkozásában a pedagógusok előmeneteli rendszeréről és a 

közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény köznevelési intézményekben 

történő végrehajtásáról szóló 326/2013.(VIII.30.) Korm. rendelet 16. § (8) bekezdése, 

valamint a nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény 8. melléklete alapján a nehéz 

körülmények között végzett munkáért járó pótlék mértékét a fenntartó 10 %-30%-ban 

állapíthatja meg. 2016. január 1. napjával Alsózsolca város bekerült a kedvezményezett 

települések besorolásáról és a besorolás feltételrendszeréről szóló 105/2015.(IV.23.) 

Kormányrendelet 2. mellékletében szereplő kedvezményezetti települések körébe. A 

hivatkozott rendelet alkalmazásában kedvezményezett települések: társadalmi-gazdasági és 

infrastrukturális szempontból kedvezményezett, illetve a jelentős munkanélküliséggel sújtott 

települések. Ennek révén kerülhetett be Alsózsolca település a Start-munkaprogramba. A 

hivatkozott Kormányrendelet szerint a nehéz körülmények között végzett munka utáni 

pótlékra a nevelő és oktató munkát közvetlenül segítő munkakörökben foglalkoztatott 

közalkalmazott is jogosult a 16.§ (8) bekezdésében meghatározott feltételek szerint. Fentiek 

alapján a Fekete István Óvoda és Bölcsődében 21 főt, míg az Alsózsolcai 2. Sz. Óvodában 19 

főt érint a pótlék. A kiküldött előterjesztés szerint, 10 %-os pótlékkal számoltak. Az 

intézmények költségvetésébe nem került betervezésre ezen pótlék összege, de jelentős része a 

bér és dologi kiadások megtakarításának terhére 10 %-os pótlék esetén fedezetet nyújt. A 2. 

Sz. Óvodánál a megtakarításból rendelkezésre áll a 10 %-os pótlék megállapítására szükséges 

összeg, a Fekete István Óvodánál kérnék a testület támogatását 1 millió Ft tartalékból történő 

biztosításához, hogy a fentiekben részletezett pótlék az érintett dolgozók részére kifizethető 

legyen. Kérte, hogy szavazzanak a nehéz körülmények között végzett munkáért járó pótlékra 

vonatkozó előterjesztés tárgyában, mely az önkormányzat fenntartásában lévő óvodák 

vonatkozásában az érintett dolgozók részére 10 %-os pótlék megállapítására vonatkozóan, 

továbbá a Fekete István Óvoda és Bölcsőde esetében fenti pótlék fedezetére a tartalék terhére 

1.000.000,- Ft biztosítására vonatkozóan. 

 

Marcsikné Orosz Emese jegyző: elmondta, a pótlékról a köznevelési törvény rendelkezik, 

azonban a költségvetési törvény erre normatívát külön nem biztosít.  

 

A szavazásban a képviselő-testület jelenlévő 6 tagja vett részt. 

A testület   6  igen szavazattal az alábbi határozatot hozta:  

Alsózsolca Város Önkormányzat Képviselő- 

testületének 193/2016. (XII.05.) Kt. határozata 
a nehéz körülmények között végzett munkáért 

járó pótlék mértékéről és fedezetéről 
 

Alsózsolca Város Önkormányzat képviselő-testülete 

megtárgyalta a nehéz körülmények között végzett 

munkáért járó pótlékra vonatkozó előterjesztést és úgy 

döntött, hogy 
 

1. Alsózsolca Város Önkormányzat fenntartásában 

lévő óvodák vonatkozásban a pedagógusok 

előmeneteli rendszeréről és a közalkalmazottak 

http://www2.alsozsolca.hu/letoltes/ktjkv/20161205/5.pdf
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jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény 

köznevelési intézményekben történő végrehajtásáról 

szóló 326/2013. (VIII. 30.) Korm. rendelet 16. § (8) 

bekezdése, valamint a nemzeti köznevelésről szóló 

2011. évi CXC. törvény 8. melléklete alapján a nehéz 

körülmények között végzett munkáért járó pótlék 

mértékét 10 %-ban állapítja meg. 

2. Az óvodák pedagógusai, illetve a nevelési munkát 

segítő alkalmazottai részére a nehéz körülmények 

között végzett munkáért járó pótlék személyenként 10 

%-os mértékére részben biztosít fedezetet 2016. 01. 

01. napjától az intézmények elfogadott költségvetése. 

Az Alsózsolcai  2. sz. Óvoda 2016. évi 

költségvetéséből biztosítható a kifizetés fedezete,  a  

Fekete István Óvoda és Bölcsőde esetében az 

esetleges többletköltség fedezetét tartalék terhére 

biztosítja maximum 1.000.000,- Ft-ig. 

3. A testület felhatalmazza a polgármestert a 

szükséges intézkedések megtételére. 

 

Felelős: polgármester intézményvezető 

Határidő: azonnal 
 

4./ Szociális ellátásokról szóló rendelet 

 

Az előterjesztés a jegyzőkönyv 6.  számú mellékletét képezi. 

 

Szilágyi László polgármester: a képviselő-testület a november 7-i ülésén fogadta el az új 

szociális rendeletet a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. 

törvényben kapott felhatalmazás alapján. A felhatalmazáson alapuló ún. származékos 

jogalkotásnál a felhatalmazást tartalmazó törvényi hivatkozást, vagy hivatkozásokat kell 

feltüntetni a rendelet bevezető részében. Az Alaptörvényre való hivatkozás eredeti jogalkotás 

esetében alkalmazható. A szociális ellátásokról szóló 9/2016. (XI. 08.) önkormányzati 

rendelet bevezető része így nem tartalmazhatta volna  az Alaptörvényre való hivatkozást, 

ezért   a rendelet bevezető része helytelen, ezért új rendelet megalkotása szükséges, mivel 

kizárólag a bevezető rendelkezéseknek a módosítása nem lehetséges. Az ellátási formák és a 

jogosultsági feltételek vonatkozásában változást nem tartalmaz. A rendelet hatályát  a 

Szociális törvény 7. §-ával szükséges  kiegészíteni, mely szerint: „A települési önkormányzat, 

tekintet nélkül hatáskörére és illetékességére, köteles az arra rászorulónak rendkívüli 

települési támogatást, étkezést, illetve szállást biztosítani, ha ennek hiánya a rászorulónak az 

életét, testi épségét veszélyezteti.” A lakókörnyezet rendezettségére vonatkozó rendelkezések 

a rendeletből elhagyásra kerülnének, mivel a települési támogatás nyújtásánál a szociális 

rászorultsági kritériumok meghatározásán túli egyéb feltétel kikötése jogbizonytalanságot 

eredményezhet.  Az előterjesztésről  tárgyalt a Szociális és Nemzetiségi Ügyekkel Foglalkozó  

Bizottság. 

 

Ráki István a Szociális és Nemzetiségi Ügyekkel Foglalkozó Bizottság elnöke: a bizottság 

megtárgyalta a szociális ellátásokról szóló rendelettel kapcsolatos előterjesztést és javasolja a 

testületnek  a rendelet melléklet  szerinti elfogadását.  

 

http://www2.alsozsolca.hu/letoltes/ktjkv/20161205/6.pdf
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Szilágyi László polgármester: kérte, hogy szavazzanak a szociális ellátásokról szóló  

rendelet-tervezet előterjesztés szerinti elfogadásáról, úgy hogy a Pénzügyi és Városfejlesztési 

Bizottság nem véleményezte. 

 

A rendelet tervezetet a jegyzőkönyv  6/a  számú melléklete tartalmazza. 

 

A szavazásban a képviselő-testület jelenlévő  6  tagja vett részt. 

 

Alsózsolca Város Képviselő-testülete 6 igen szavazattal elfogadta a  12/2016. (XII.5.) 

önkormányzati rendeletét a szociális ellátásokról. 

 

Az elfogadott rendeletet a jegyzőkönyv  6/b.  számú melléklete tartalmazza. 

 

5./  Onga és Társult Települések Szociális és Gyermekjóléti Társulása – Társulási  

      Megállapodás módosítása 

 

Az előterjesztés a jegyzőkönyv 7.   számú mellékletét képezi. 

 

Szilágyi László polgármester: elmondta, hogy Onga és Társult Települések Szociális és 

Gyermekjóléti Társulása megállapodásának módosítása vált szükségessé. A társulási 

megállapodás 8. számú módosítása, valamint az egységes szerkezetbe foglalt megállapodás az 

előterjesztés mellékletét képezi. A módosítás szerint a székhely önkormányzat az éves 

költségvetés készítésével egyidejűleg értesíti a társult önkormányzatokat a várható működési 

költségekhez való hozzájárulás összegéről, melyet a társult települések havi bontásban 

minden hónap 10. napjáig az Ongai Szociális Szolgáltató Központ számlájára kötelesek 

teljesíteni. Az első két részlet megfizetési határideje: a költségvetés elfogadását követő 15 

napon belül. Amennyiben a társult önkormányzatnak 6 hónapot meghaladó tartozása 

keletkezik, a Társulási Tanács kezdeményezi a Társulásból való kizárást. Kérte, hogy 

szavazzanak az Onga és Társult Települések Szociális és Gyermekjóléti Társulása 

megállapodásának 8. számú módosításáról és az egységes szerkezetbe foglalt Társulási 

Megállapodásról, valamint a polgármester felhatalmazásáról a további szükséges intézkedések 

megtétele érdekében a 8. számú módosítás és az egységes szerkezetbe foglalt Társulási 

Megállapodás aláírására.  

 

A szavazásban a képviselő-testület jelenlévő 6 tagja vett részt. 

A testület   6  igen szavazattal az alábbi határozatot hozta:  

Alsózsolca Város Önkormányzat képviselő-

testületének 194/2016. (XII.05.) Kt. határozata 

az Onga és Társult Települések Szociális és 

Gyermekjóléti Társulása – Társulási Megálla- 

podásának 8. számú módosításáról és az 

egységes szerkezetbe foglalt Társulási Megál- 

lapodásról 
 

1. Alsózsolca Város Önkormányzat képviselő-

testülete úgy döntött, hogy az Onga és Társult 

Települések Szociális és Gyermekjóléti 

Társulása Társulási megállapodásának 8. számú 

http://www2.alsozsolca.hu/letoltes/ktjkv/20161205/6a.pdf
http://www2.alsozsolca.hu/letoltes/ktjkv/20161205/6b.pdf
http://www2.alsozsolca.hu/letoltes/ktjkv/20161205/7.pdf
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módosítását és az egységes szerkezetbe foglalt 

Társulási Megállapodást jóváhagyja.  

 

      2. Felhatalmazza egyúttal a polgármestert a  

      további szükséges intézkedések megtételére - a 

      Társulási Megállapodás 8. számú módosításának  

      és az egységes szerkezetbe foglalt Társulási 

      Megállapodásnak az aláírására. 

       

       A Társulási Megállapodás 8. sz. módosítása és a  

      Társulási Megállapodás a jegyzőkönyv 7/a. sz.  

      mellékletét képezi. 

 

      Felelős:     polgármester  

      Határidő: azonnal 

 

6./ A temetőkről és a temetkezésről szóló rendelet módosítása  

 

Az előterjesztés a jegyzőkönyv 8.   számú mellékletét képezi. 

 

Szilágyi László polgármester: elmondta, hogy a képviselő-testület 2016. szeptember 8-án 

megtartott ülésén döntött a temetői díjak emelésének szükségességéről. A díjemelés mértéke 

10 %. Az előterjesztés melléklete a rendelet módosításának tervezete.  

 

Marcsikné Orosz Emese jegyző: tájékoztatta a testületet arról, hogy a rendelet-tervezetet 

véleményezés céljából megküldték a Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Kormányhivatal 

Műszaki Engedélyezési és Fogyasztóvédelmi Főosztályához. A rendelet-tervezettel 

kapcsolatban néhány javaslattal éltek, mely szerint az általános forgalmi adót beépítették az 

árba, így  a díjtételek mellett az általános forgalmi adóval növelt érték (ár) is feltüntetésre 

került.  

 

Szilágyi László polgármester: kérte, hogy szavazzanak a temetőkről és temetkezésről szóló  

rendelet módosításáról, úgy hogy a Pénzügyi és Városfejlesztési Bizottság nem véleményezte. 

 

A rendelet tervezetet a jegyzőkönyv 8/a.  számú melléklete tartalmazza. 

 

A szavazásban a képviselő-testület jelenlévő  6  tagja vett részt. 

 

Alsózsolca Város Képviselő-testülete 6 igen szavazattal elfogadta a  13/2016. (XII.05.)  

önkormányzati rendeletét a temetőkről és temetkezési tevékenységről szóló 27/2005(XII.22.) 

önkormányzati rendelet módosításáról. 

 

Az elfogadott rendeletet a jegyzőkönyv 8/b  számú melléklete tartalmazza. 

 

7./ A gyermekvédelem helyi rendszeréről rendelet 

 

Az előterjesztés a jegyzőkönyv 9.   számú mellékletét képezi. 

 

Szilágyi László polgármester: elmondta, hogy a képviselő-testület november 17-i ülésén 

fogadta el a gyermekvédelem helyi rendszeréről szóló rendeletet a gyermekek védelméről és a 

http://www2.alsozsolca.hu/letoltes/ktjkv/20161205/8.pdf
http://www2.alsozsolca.hu/letoltes/ktjkv/20161205/8a.pdf
http://www2.alsozsolca.hu/letoltes/ktjkv/20161205/8b.pdf
http://www2.alsozsolca.hu/letoltes/ktjkv/20161205/9.pdf


 

 

 11  

gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvényben kapott felhatalmazás alapján. A 

felhatalmazáson alapuló ún. származékos jogalkotásnál a felhatalmazást tartalmazó törvényi 

hivatkozást, vagy hivatkozásokat kell feltüntetni a rendelet bevezető részében. Az 

Alaptörvényre való hivatkozás eredeti jogalkotás esetében alkalmazható. A gyermekvédelem 

helyi rendszeréről szóló 10/2016.(XI.18.) önkormányzati rendelet bevezető része így nem 

tartalmazhatja az Alaptörvényre való hivatkozást. A rendelet bevezető része nem 

módosítható, ezért új rendelet megalkotása szükséges, az elfogadott rendelet hatályon kívül 

helyezése mellett, amely normatartalmában eltérést – a bevezető rész kivételével – nem 

tartalmaz. A Szociális és Nemzetiségi Ügyekkel Foglalkozó  Bizottság tárgyalta az 

előterjesztést. Kérte a bizottság elnökét, ismertesse a bizottság állásfoglalását.  

 

Ráki István a Szociális és Nemzetiségi Ügyekkel Foglalkozó Bizottság elnöke: elmondta, 

hogy a bizottság megtárgyalta a rendelet-tervezetet, melyet a testületnek elfogadásra ajánlott. 

 

Szilágyi László polgármester: kérte a testületet, hogy fogadják el  a gyermekvédelem helyi 

rendszeréről szóló  önkormányzati rendeletet, úgy hogy a Pénzügyi és Városfejlesztési 

Bizottság nem véleményezte. 

 

A rendelet tervezetet a jegyzőkönyv   9/a.  számú melléklete tartalmazza. 

 

A szavazásban a képviselő-testület jelenlévő  6  tagja vett részt. 

 

Alsózsolca Város Képviselő-testülete 6 igen szavazattal elfogadta a  14/2016. (XII.05.)  

önkormányzati rendeletét a gyermekvédelem helyi rendszeréről 

 

Az elfogadott rendeletet a jegyzőkönyv 9/b.  számú melléklete tartalmazza. 

 
8./ Testvértelepülési megállapodások időtartamának meghosszabbítása 

 

Az előterjesztés a jegyzőkönyv 10.   számú mellékletét képezi. 

 

Szilágyi László polgármester: az önkormányzat legutóbb 2011. december 28-án 

hosszabbította meg testvértelepülési megállapodását Pelsőccel.  Erdélyi testvér-településsel, 

Szentmátéval 2012. január 12-én kötött az önkormányzat testvértelepülési megállapodást. A 

megállapodások meghosszabbításával kapcsolatban mindkét dokumentum ugyanazon módon 

fogalmaz: a megállapodás 5 évre szól és mindig további 5 évre meghosszabbítható, 

amennyiben azt valamelyik fél az érvényességi határidő előtt egy hónappal fel nem bontja. 

Mindkét településsel  példaértékű viszony alakult ki és  maximálisan jó a kapcsolat. A 

megállapodások meghosszabbításának szándékát már mindkét település vezetése szóban 

megerősítette. Javaslom, hogy Alsózsolca Város Önkormányzata további 5 év időtartamra 

hosszabbítsa meg mindkét településsel, a felvidéki Pelsőccel és az erdélyi Szentmátéval a 

fennálló testvértelepülési megállapodást. Az előterjesztésről tárgyalt az Ifjúsági, Kulturális és 

Sport Bizottság.  

 

Szabó László az Ifjúsági, Kulturális és Sport Bizottság elnöke: a bizottság tárgyalt a 

testvértelepülésekkel kötendő megállapodások meghosszabbításáról. Egyhangúlag javasolták 

a képviselő-testültnek, hogy Pelsőccel és Szetnmátéval is kössenek újabb 5 évre 

testvértelepülési megállapodást. 

 

http://www2.alsozsolca.hu/letoltes/ktjkv/20161205/9a.pdf
http://www2.alsozsolca.hu/letoltes/ktjkv/20161205/9b.pdf
http://www2.alsozsolca.hu/letoltes/ktjkv/20161205/10.pdf
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Szilágyi László polgármester: kérte, hogy szavazzanak az előterjesztésben foglaltak szerint 

arról, hogy Alsózsolca Város Önkormányzata további 5 évre meghosszabbítja Pelsőccel 

fennálló testvértelepülési megállapodását. 

 

A szavazásban a képviselő-testület jelenlévő 6 tagja vett részt. 

A testület   6  igen szavazattal az alábbi határozatot hozta:  

 

Alsózsolca Város Önkormányzat képviselő-   

testületének 195/2016. (XII.05.) Kt. határozata  

testvértelepülési megállapodás meghosszab-

bításának tárgyában 

  

 Alsózsolca Város Önkormányzat  Képviselő-

testülete úgy döntött, hogy Alsózsolca Város 

Önkormányzata további 5 év időtartamra  

meghosszabbítja a Pelsőccel fennálló 

testvértelepülési megállapodását. 

  

Határidő: folyamatos 

Felelős: Polgármester 

 

Szilágyi László polgármester: kérte, hogy szavazzanak arról, hogy Alsózsolca Város 

Önkormányzata további 5 évre meghosszabbítja Szentmátéval fennálló testvértelepülési 

megállapodását. 

 

A szavazásban a képviselő-testület jelenlévő 6 tagja vett részt. 

A testület   6  igen szavazattal az alábbi határozatot hozta:  

 

Alsózsolca Város Önkormányzat képviselő-   

testületének  196/2016. (XII.05) Kt. határozata  

testvértelepülési megállapodás meghosszab-

bításának tárgyában 

  

 Alsózsolca Város Önkormányzat Képviselő- 

testülete úgy döntött, hogy Alsózsolca Város 

Önkormányzata további 5 év időtartamra                       

meghosszabbítja a Szentmátéval fennálló 

testvértelepülési megállapodását. 

  

Határidő: folyamatos 

Felelős: Polgármester 

 

 

Szilágyi László polgármester: kérte, hogy szavazzanak  arról, hogy  Pelsőc és Szetmáté 

testvértelepülésekkel a megállapodásokat megkösse. 

 

A szavazásban a képviselő-testület jelenlévő 6 tagja vett részt. 

A testület   6  igen szavazattal az alábbi határozatot hozta:  
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Alsózsolca Város Önkormányzat képviselő-

testületének  197/2016. (XII.0.) Kt. határozata  

testvértelepülési megállapodások meghosszab-

bításának tárgyában – Szilágyi László 

polgármester megbízása 

 

Alsózsolca Város Önkormányzatának Képviselő-

testülete felhatalmazza Szilágyi László 

Polgármestert, hogy Pelsőc és Szentmáté 

településekkel a testvértelepülési megállapodásokat 

megkösse. 

 

Határidő: folyamatos 

Felelős: polgármester 

 

9./ Tanács úti 890/4. hrsz-ú ingatlannal kapcsolatos tájékoztató 

 

Szilágyi László polgármester: tájékoztatta a jelenlévőket arról, hogy az önkormányzat meg 

kívánja vásárolni a volt tsz-telep területének 2/3-át. Figyelembe véve, hogy új helyzet alakult 

ki, ezért felkérte a KSC. jelenlévő képviselőjét, Mike Martint, hogy tájékoztassa a testületet a 

részletekről.  

 

Mike Martin  a KSC képviseletében: megköszönte a támogatást, mely szerint a testület 

napirendi pontként felvette ennek az ingatlannal kapcsolatos tájékoztatást. Elmondta, hogy a 

régi tsz-telep területének megvásárlására két vásárló is jelentkezett, így az egyik az 

önkormányzat, a másik pedig Dovák Norbert, akinek nyerges vontatói vannak és azért az az 

igénye, hogy a vontatók megfordulása miatt a megvásárolni kívánt terület némileg változna, 

ezért az önkormányzatnak valamivel kevesebb mint 2/3 rész jutna. A földmegosztással 

kapcsolatban elmondta, hogy felvették a kapcsolatot a geodétákkal, az ezzel kapcsolatosan 

felmerülő költségek a KSC-t illetik.  Érdeklődött, hogy a  földmegosztással kapcsolatos 

költségeket tudja-e vállalni az önkormányzat. Kérte a képviselő-testületet, hogy amennyiben 

lehetséges, az ingatlanvásárlással megerősítéseként a tulajdonos részére fizessenek foglalót. 

 

Szilágyi László polgármester: addig, amíg nincs megosztva a terület, csak tulajdoni 

hányadot tud venni az önkormányzat, illetve egyáltalán csak a tulajdonos társak 

hozzájárulásával tud bármit megtenni a területtel. Az önkormányzat megerősítő szándékról  

tud csak nyilatkozni. 

 

Mike  Martin a KSC képviseletében: elmondta, hogy a földmegosztást elindították, de 

ennek van egy átfutási ideje.  

 

Szabó László képviselő-testületi tag: elmondta, hogy annyi kérés lenne, hogy a testület 

fogadja el, hogy amennyiben a tulajdonrész tisztázásra kerül, szándéknyilatkozatot  tesz a 

testület a tulajdonrész vásárlására. Akkor be tudják adni az MLSZ-hez a pályázatukat. Utána 

nem tulajdonosi hányadot venne, hanem egymás mellett futhatna mind a két vevő által az 

ingatlan vásárlásának ügye. A  telekalakítással kapcsolatos eljárást csak a tulajdonos 

indíthatja el. Egy megerősítő szándéknyilatkozatot ki tud adni a polgármester az 

önkormányzat nevében, arra való tekintettel, hogy a testület már döntött erre vonatkozóan 

október 27-én. Az akkori előterjesztésben szerepelt, hogy a tulajdonos a végső vételárat bruttó 

17 M Ft-ba határozta meg.  Egy megerősítő szándéknyilatkozat kiadására sor kerülhet.  
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Mike Martin a KSC  képviseletében: elmondta, hogy mivel új telken kerülne kialakításra a 

műfüves pálya, ezért lenne szükség az önkormányzat által aláírt  szerződésre, mivel az 

MLSZ-hez így tudnák benyújtani a pályázatot.  

 

Szilágyi László polgármester: tájékoztatta a testületet arról, hogy a KSC-nek eredetileg az 

volt a terve, hogy a 3. Sz. Iskola előtti területen szerette volna a műfüves pályát kialakítani. 

Azonban az a terület a beépítéssel túl zsúfolt lenne, valamint  kiírásra került időközben a 

„zöld város” elnevezésű pályázat, amelynek keretében a Tanács utcai ingatlan 

megvásárlásával lehetőség nyílna a pályázat benyújtására. Az elképzelés szerint a kerítéstől 

futna párhuzamosan a pálya és lenne egy un. szín is, amelynek csak teteje lenne. Elmondta, az 

önkormányzat részéről jelenleg, egy megerősítő szándéknyilatkozat kiadására van lehetőség. 

 

Mike Martin a KSC képviseletében: reményét fejezte ki, hogy a tulajdonos is megelégszik 

ezzel a szándéknyilatkozattal.  

 

Fazekasné Baksi Piroska, a Fekete István Óvoda és Bölcsőde vezetője: felajánlása szerint, 

szívesen vendégül látná a testületet egy másik településen, Mezőkövesden a Nefelejcs 

Hotelben, egy kibővített ünnepi testületi ülés keretében, a Mezőkövesdi önkormányzat 

képviselő-testületével együtt.  

 

Szilágyi László polgármester: megköszönte a meghívást, de jelenleg nem élnének a   

lehetőséggel, esetleg majd máskor.  

 

Marcsikné Orosz Emese jegyző: elmondta, hogy a Mezőkövesden kihelyezett ülés esetében 

a testületi ülés nyilvánosságának biztosítása nem megoldható. 

 

Más vélemény hozzászólás nem volt, így Szilágyi László polgármester a rendkívüli ülést 10 

óra 05 perckor bezárta. 

 

 

               Szilágyi László                                                        Marcsikné Orosz Emese 

                polgármester                                                                       jegyző 

 

 

 

  László Kálmánné 

jegyzőkönyvvezető 


